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III.  Część opisowa 

1. Informacje ogólne 

1.1. Inwestor i zamówienie 

Inwestor: 
 

Fosfan S. A. 
 

Adres: 
 
 

Ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin 

Email: m.warenik@fosfan.pl 
Tel.: 602-135-645 
 

Inwestor przeprowadzi przetarg pisemny, nieograniczony, z elementami negocjacji, zwany dalej 
„Przetargiem” na wybór generalnego wykonawcy zamierzenia inwestycyjnego pt.: 
 

„ Budowa  magazynu na materiały sypkie o pojemno ści 20 000 t, wraz z infrastruktur ą załadunkowo 
rozładunkow ą i zagospodarowaniem terenu wokół magazynu na teren ie Fosfan S. A. w Szczecinie. ”  

 
 
Przetarg i negocjacje zostaną przeprowadzone wg niniejszej Specyfikacji Warunków Przetargu. 

 

1.2. Dost ępno ść Specyfikacji Warunków Przetargu 

1.2.1.  Specyfikacja Warunków Przetargu wraz z Załącznikami jest do pobrania na stronie internetowej Inwestora 
wyłącznie w celu zapoznania się treścią i warunkami Zamówienia. 

1.2.2.  Warunkiem udziału w Postępowaniu przetargowym jest wykupienie Specyfikacji Warunków Przetargu od 
Inwestora. SWP wraz załącznikami będzie przekazywana po uiszczeniu opłaty w wysokości 500 zł netto + 
VAT (słownie: pięćset złotych netto + VAT) na rachunek bankowy Inwestora: 63 1050 1559 1000 0022 
7134 2582 z dopiskiem „Opłata za SWP – magazyn”. 

1.3. Zakres Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia dla potrzeb zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa  magazynu na materiały sypkie 
o pojemności 20 000 t wraz z infrastrukturą załadunkowo rozładunkową i zagospodarowaniem terenu wokół 
magazynu na terenie Fosfan S. A. w Szczecinie” jest: Budowa – realizacja na podstawie  projektu budowlanego i 
wykonawczego (będącego w posiadaniu inwestora), robót budowlanych w zakresie umożliwiającym uzyskanie, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego pozwolenia na użytkowanie obiektów, oraz 
umożliwiających użytkowanie ww. obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem wraz z uporządkowaniem i 
zagospodarowaniem terenu inwestycji. 
 
 

1.4. Opis inwestycji 

1.4.1. Lokalizacja inwestycji 

Realizację niniejszego zamierzenia inwestycyjnego planuje się na terenie działki nr 6/2 obręb 3063. Teren 
z czterech stron otoczony jest przez drogi komunikacyjne. Od strony zachodniej znajduje się wieża 
przesypowa fosforytów oraz estakada z przenośnikiem taśmowym. Teren jest utwardzony kostką 
betonową położoną na następującej podbudowie: 

1. Kostka betonowa szara – dwuteownik – 8 cm 
2. Podsypka cementowo piaskowa – 4 cm 
3. Kamień łamany niesortowalny stabilizowany mechanicznie – 15 cm 
4. Geowłóknina Geo PP AG 350 
5. Kamień łamany niesortowalny stabilizowany mechanicznie – 15 cm 
6. Geowłóknina Geo PP AG 350 
7. Piasek gruboziarnisty – 10 cm, 

oraz częściowo betonem monolitycznym marki B30W8 zbrojonym dołem siatka z prętów o grubości fi 10. 
Grubość posadzki monolitycznej wynosi 25 cm plus podbudowa identyczna jak w przypadku kostki 
betonowej. 
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1.4.2. Przedmiot zamówienia. 

Magazyn o pojemności 20 000 ton będzie przeznaczony do przechowywania surowców (produktów) 
własnych oraz powierzonych. Położenie magazynu przy nabrzeżu betonowym (Fosfatowym) pozwoli na 
zwiększenie możliwości przeładunkowych „Portu nad Odrą”. Magazyn skomunikowany będzie z 
istniejącymi punktami przeładunkowymi na nabrzeżu Fosfatowym. Podstawowe parametry magazynu: 
 

•  Powierzchnia zabudowy 3 354 m2. 
• Powierzchnia użytkowa 3 210,5 m2.. 
• Powierzchnia składowania 2 828 m2. 
• Kubatura składowania 15 462 m3. 
• Maksymalna masa składowanego towaru przy gęstości 1 300 kg/m3 – 20 101 ton. 
 

 
        Zestawienie urz ądzeń  do wyposa żenia magazynu o pojemno ści 20 000 t. 
 

Wszystkie przenośniki powinny posiadać wydajność nominalną 200 t/godz. przy gęstości podawanego 
surowca 1 300 kg/m3. 

 
1. Przenośnik taśmowy BT650, dł. 18 m. 
2. Przenośnik kubełkowy H=14,5 m. Kubełki stalowe. 
3. Przenośnik kubełkowy H=15,5 m. Kubełki stalowe. 
4. Przenośnik taśmowy BT650, dł. 12,5 m wraz z konstrukcja nośną L= 9 m. 
5. Przenośnik kubełkowy H=18 m. Kubełki stalowe. 
6. Przenośnik taśmowy BT650, dł. 19 m. 
7. Przenośnik taśmowy BT650, dł. 28 m. 
8. Przenośnik taśmowy BT650, dł. 69 m wraz z wózkiem wyładowczym i pomostem obsługowym – 2 szt. 
9. Przenośnik taśmowy przejezdny BT650, dł. 11 m wraz z konstrukcją torowiska – 2 szt. 
10. Przenośnik taśmowy BT650, dł. 13 m plus kosz zasypowy 4,5 x 4,5 m. 
11. Przenośnik kubełkowy H= 20  m. Kubełki stalowe. 
12. Przenośnik taśmowy BT650, dł. 13 m. 
13. Przenośnik taśmowy BT650, dł. 15 m. 
14. Przenośnik taśmowy BT650, dł. 49 m. 
15. Przenośnik taśmowy BT650, dł. 65,5 m. 
16. Sterownia wraz z wizualizacją pracy urządzeń. 
17. Waga zbiornikowa automatyczna o wydajności 200 t/godz – 2 szt. wraz ze zbiornikami nad i 

podwagowymi.  
18. Montaż i uruchomienie. 
 
Razem 13 przenośników taśmowych, 4 przenośniki kubełkowe. 
 

       Zestawienie konstrukcji  do wyposa żenia magazynu o pojemno ści 20 000 t. 
 
 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji jak  dla środowiska C4. 
 

19. W1 – estakada o dł. L=63,5 m z drabiną wejściową, H= 7,47 m – 2 szt. 
20. W2a – szyna (dwuteownik podwieszany) dla przenośnika taśmowego ruchomego P10. Długość szyny 

63 m – 4 szt. 
21. W2b – torowisko ruchome dla przenośnika taśmowego P10 – 2 szt. L=15 m 
22. W2c – pomost obsługowy – 2 szt. 
23. W3 – wspornik, pomost plus drabina (wyjście na estakadę W1), konstrukcja kotwiona do ściany – 2 szt. 

L=4,2 m 
24. W4 – wieża wsporcza z pomostem i drabiną 2,4 x 4,8 m, H=18 m – 1 szt. 
25. W5 – belki podporowe pod przenośniki taśmowe P5 i P14 odpowiednio o długościach L-9 m, L=14 m. 
26. W6 – wieża wsporcza 1,5 x 3 m, H=11 m – 1 szt. 
27. W7 – wieża wsporcza 1,5 x 1,5 m, H=11 m – 2 szt. 
28. W8 – wsporniki mocowane do żelbetowej ściany, podpierające przenośniki taśmowe P8 i P14 (część), 

L=2,2 m – 7 szt. 
29. W9 – wieża wsporcza 1,5 x 1,5 m, H=10 m – 4 szt. 
30. W10 – wsporniki mocowane do ściany żelbetowej dla oparcia przenośnika P17 L=1,3 m – 3 szt. 
31. W11 – wieża wsporcza (podajnika kubełkowego PK12), 1,9 x 1,9 m, H=19 m. 
32. W12 – wieża wsporcza (na wagi) 3 x 4 m, H=8 m plus drabina , pomost, obudowa ścian – 2 szt. 
33. Wykonanie konstrukcji, antykorozja i montaż. Klasa korozyjności C4. 
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Uwaga do istniej ącego projektu: 
Ze względu na zły stan techniczny budynku administracyjnego , inwestor dopuszcza 
wykonanie pali fundamentowych wył ącznie metod ą bezudarow ą. 

 
 
 

 

1.5. Termin realizacji Zamówienia  

Termin kompleksowej realizacji Zamówienia: 11 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. Wykonawca 
zobowiązany będzie  zrealizować wszystkie roboty budowlane objęte Zamówieniem, uzyskać ostateczną 
bezwarunkową decyzję o pozwoleniu na użytkowanie oraz przekazać protokolarnie Inwestorowi całość 
dokumentacji budowlanej włącznie z dokumentacją powykonawczą i dokumentami wymaganymi 
przepisami prawa polskiego. 
 Planowany termin przekazania placu budowy – 1.09.2017.  
 

Uwaga:   Oferent może zaproponować w ofercie krótszy termin realizacji Zamówienia, niż przedstawiony w pkt. 
1.5. termin realizacji Zamówienia niniejszej Specyfikacji Warunków Przetargu, przy czym 
zaproponowany termin będzie terminem wiążącym dla Oferenta. 

 
 

2. Warunki zakwalifikowania oferenta do przetargu 

2.1. Akceptacja Specyfikacji Warunków Przetargu 

Wykonawca poprzez złożenie Oferty, akceptuje w pełni i bez zastrzeżeń wszystkie warunki, jakim 
podporządkowane jest niniejsze Zamówienie, tym samym Wykonawca odstępuje od własnych warunków 
sprzedaży przyjmując niniejsze warunki Zamówienia jako jedyną podstawę postępowania przetargowego. 
Ponadto Oferenci zobowiązani są do dokładnego zapoznania się i zastosowania się do wszystkich 
instrukcji, formularzy, warunków wzoru umowy i zapisów zawartych w niniejszej Specyfikacji Warunków 
Przetargu. 

2.2. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnie nia tych 
warunków 

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny czy spełnia 
on wymagania ekonomiczne finansowe i techniczne: 
 
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) Zapoznali się ze Specyfikacją Warunków Przetargu i projektem umowy oraz zaakceptowali pisemnie ich 
postanowienia w całości i bez zastrzeżeń. 

b) Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie gospodarczym. 
c) Posiadają uprawniania do wykonywania Zamówienia. 
d) Posiadają niezbędną wiedzę i udokumentowane doświadczenie. 
e) Posiadają możliwości organizacyjne, finansowe i techniczne do wykonania Zamówienia. 
 

2.3. Informacja o dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  

a.  (wykreślono KRS) 
b.  Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z zapłatą 

składek, podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert. 
c.  W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu wymienionego w pkt 2.2. pkt. d) 

(posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia), Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), a jeśli okres działalności jest 
krótszy to w tym okresie, zrealizował w systemie  co najmniej 2 zakończone i rozliczone zdania polegające 
na budowie hali przemysłowej z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, 
przy czym powierzchnia hali magazynowej wynosiła min. 1000,00 m2. 

 
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu, o którym mowa w pkt. 6.2.1. lit. 
g) SWP. 

 
 
Uwaga:   Za zakończenie realizacji zadania rozumie się wystawienie protokołu przejęcia, potwierdzone 

referencjami, że prace zostały zakończone i wykonane na czas z należytą starannością. 
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d.  W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu wymienionego w pkt. 2.2. lit. c) i e) 

(posiadania uprawnień oraz możliwości organizacyjnych, finansowych i technicznych do wykonania 
Zamówienia) Wykonawca wykaże, że: 

 
• Dysponuje niezbędnymi do wykonania Zamówienia narzędziami i sprzętem. 
 

Ocena spełnienia tego wymogu nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu, o którym mowa w pkt. 
6.2.1. lit. j) SWP. 

 
• Dysponuje niżej wymienionymi osobami z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami niezbędnymi 

do wykonania Zamówienia: 
 

− Kierownik budowy - wymagane kwalifikacje: osoba posiadająca, zgodnie z wymaganiami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami w branży 
konstrukcyjno-budowlanej, 

− Kierownik robót drogowych – wymagane kwalifikacje: osoba posiadająca, zgodnie z 
wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane uprawnienia do kierowania 
robotami w branży drogowej, 

− Kierownik robót sanitarnych – wymagane kwalifikacje: osoba posiadająca, zgodnie z 
wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi związanymi z wykonywaniem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i 
gazowych, 

− Kierownik robót elektroenergetycznych – wymagane kwalifikacje: osoba posiadająca zgodnie z 
wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi związanymi z wykonywaniem sieci i urządzeń elektroenergetycznych. 

 
Uwaga:  Każda z ww. osób musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie od 

minimum 5 lat oraz posiadać doświadczenie zdobyte przy realizacji obiektów o charakterze podobnym 
do Zamówienia. 

 
Ocena spełnienia tego wymogu nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu, o którym mowa w pkt. 
6.2.1. lit. k) i l) SWP. 

 
• Dysponuje środkami niezbędnymi do wykonania Zamówienia i znajduje się w sytuacji finansowej nie 

stwarzającej zagrożenia dla jego wykonania. 
 
Ocena spełnienia tego wymogu nastąpi na podstawie weryfikacji informacji i dokumentów, o których 
mowa w pkt. 6.2.1. lit. n), o), p) oraz u). 

2.4. Z udziału w Post ępowaniu wykluczeni s ą Wykonawcy: 

a)  w odniesieniu do których wszczęto postępowanie o ogłoszeniu upadłości lub których upadłość ogłoszono, 
wszczęto postępowanie naprawcze lub likwidację, 

b)  którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem 
przypadków kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności, 

c)  którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 2.2. Warunki udziału 
w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków niniejszej Specyfikacji 
Warunków Przetargu, 

d)  którzy złożą oferty częściowe, 
e)  którzy złożą więcej niż jedną ofertę lub złożą ofertę zawierającą niejednoznacznie opisaną propozycję, 
f)  którzy złożyli w postępowaniu nieprawdziwe informacje, istotne w ocenie Inwestora, 
g)  których oferty nie będą kompletne w rozumieniu pkt. 6 Opis sposobu przygotowania oferty, z 

zastrzeżeniem pkt. 14 Uzupełnienie oferty,  
i)  którzy w swojej ofercie nie zawarli ceny lub nie podpisali oferty, 
j)  którzy nie wnieśli wadium w terminie określonym w SWP. 

2.5. Inwestor zobowi ązuje si ę do bezzwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o wyklucz eniu z 
niniejszego post ępowania. Ponadto ofert ę Wykonawcy wykluczonego uznaje si ę za 
odrzucon ą. 

3. Wadium 

3.1. Wysoko ść i termin wa żności wadium 

Każdy Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50 000 zł 
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słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 
oraz do przekazania potwierdzenia wpłaty Inwestorowi wraz z ofertą. Wykonawca zobowiązany jest 
zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 

3.2. Forma wadium 

Inwestor dopuszcza możliwość wniesienia wadium w następujących formach: 
• pieniądzu, 
• poręczeniach bankowych, 
• gwarancjach bankowych, 
• gwarancjach ubezpieczeniowych. 
 
Uwaga:   W przypadku składania przez Oferenta wadium w formie gwarancji lub poręczeń bankowych, 

gwarancje i poręczenia bankowe należy sporządzić zgodnie z obowiązującym prawem, ponadto 
gwarancje i poręczenia bankowe powinny zawierać następujące elementy: 

 
• Nazwę dającego zlecenie (Oferenta), beneficjenta gwarancji (Inwestora) oraz gwaranta (banku lub 

instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) wraz ze wskazaniem ich siedzib. 
• Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją. 
• Kwotę gwarancji. 
• Termin ważności gwarancji. 
• Bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pisemne żądanie Inwestora w 

sytuacji, gdy: 
- Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy, na warunkach określonych w ofercie, 
lub 
- Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, lub 
- Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 

3.3. Sposób wniesienia wadium 

• Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Inwestora 63 1050 1559 
1000 0022 7134 2582 tytułem: „Wadium – przetarg budowa magazynu na materiały sypkie”; do oferty 
należy dołączyć kopię potwierdzenia przelewu. 

• Wadium wnoszone w innych formach dopuszczonych przez Inwestora należy załączyć w oryginale do 
oferty. 

3.4. Termin wniesienia wadium 

• Wadium w pieniądzu należy wnieść z co najmniej trzy dniowym wyprzedzeniem, w stosunku do terminu 
składania ofert tzn. do 11.08.2017 roku, ponadto wniesienie wadium w pieniądzu w formie przelewu 
bankowego Inwestor będzie uważał za skuteczne w chwili, gdy kwota wadium zostanie zaksięgowana w 
banku na rachunku Inwestora, przed upływem tego terminu. 

• Wadium w innych formach dopuszczonych przez Inwestora, należy złożyć w oryginale w załączeniu do 
oferty. 

3.5. Zwrot wadium 

Inwestor zobowiązuje się do bezzwłocznego zwrotu wadium: 
• Po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania - wszystkim Wykonawcom z 

wyłączeniem Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
• Po zawarciu umowy o wykonanie Zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy – Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 
 
Uwaga:   Inwestor zobowiązuje się do bezzwłocznego zwrotu wadium w ww. przypadkach. 
Uwaga:   Prawo zwrotu wadium przysługuje również Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o wyłączenie z 

postępowania przetargowego. Zwrot wadium Wykonawcom wykluczonym z postępowania 
przetargowego oraz Wykonawcom, którzy wycofali swoje oferty nastąpi równocześnie ze zwrotem 
wadium Wykonawcom, których oferta nie została uznana za najkorzystniejszą. 

Uwaga:   W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, Inwestor zwraca je bez 
odsetek. 

3.6. Utrata wadium 

Inwestor ma prawo do zatrzymania wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą: 

• Odmówił podpisania umowy dot. realizacji przedmiotu Zamówienia na warunkach określonych w 
Specyfikacji Warunków Przetargu, projekcie umowy oraz ofercie Wykonawcy; 
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• Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
• Zawarcie umowy dot. realizacji przedmiotu Zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

4. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy 
Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą ma obowiązek wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy pod rygorem utraty wadium. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
ma na celu pokrycie roszczeń z tytuły niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

 
Uwaga:   Jeżeli Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą nie wniesie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy do dnia poprzedzającego dzień podpisania umowy o realizację niniejszego 
Zamówienia, Inwestor ma prawo do wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert. 

4.1. Termin wniesienia Zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy 

Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą ma obowiązek wniesienia Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy dot. realizacji 
przedmiotu Zamówienia. 

4.2. Wysoko ść zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy 

Wykonawca ma obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 10% ceny ofertowej brutto (po 
negocjacjach). 

4.3. Forma zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy 

Inwestor dopuszcza możliwość wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujących 
formach: 

• pieniądzu, 
• poręczeniach bankowych, 
• gwarancjach bankowych, 
• gwarancjach ubezpieczeniowych. 
 
Uwaga:  W przypadku wniesienia zabezpieczenia w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niego 

odpowiednio postanawiania pkt. 3.2 Forma wadium niniejszej Specyfikacji Warunków Przetargu. 
Dokumenty te powinny bezwzględnie zawierać zobowiązanie do bezwarunkowego zapłacenia kwoty 
gwarancji / poręczenia na pierwsze pisemne żądania Zamawiającego. 

Uwaga:   W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Inwestor przechowuje je na rachunku 
bankowym. Inwestor zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu bez odsetek. 

4.4. Miejsce i sposób wniesienia zabezpieczenia nal eżytego wykonania umowy 

• Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na 
rachunek bankowy Inwestora: 63 1050 1559 1000 0022 7134 2582 tytułem: „Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy na budowę magazynu na materiały sypkie”, ponadto wniesienie zabezpieczenia w 
formie przelewu bankowego Inwestor będzie uważał za skuteczne w chwili, gdy kwota zabezpieczenia 
zostanie zaksięgowana w banku na rachunku Inwestora. 

• Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innych formach dopuszczonych przez 
Inwestora należy złożyć w oryginale w siedzibie Inwestora. 

 
Uwaga:   Potwierdzenie dokonania przelewu w przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie pieniądza, należy przekazać Inwestorowi w dniu podpisania umowy w siedzibie 
Inwestora. 

Uwaga:   Ustala się, że walutę zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie złoty polski. 

5. Wizyta na terenie inwestycji 
Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko z terenem 
zamierzenia inwestycyjnego i jego otoczeniem (Obowiązek dokonania wizji lokalnej) w celu oceny 
warunków i czynników mogących mieć wpływ na termin, jakość oraz koszt wykonania Zamówienia, które 
Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w swojej ofercie. 
 

Uwaga:   Inwestor zapewni każdemu Wykonawcy możliwość dokonania w uzgodnionym terminie wizji lokalnej 
na terenie zamierzenia inwestycyjnego. 
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6. Opis sposobu przygotowania oferty 

6.1. Wymagania ogólne 

• Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – Zgodnie z pkt. 2.4. lit. e) Wykonawca składający więcej niż 
jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 

• Wykonawca ma obowiązek przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji Warunków Przetargu. 

• Wykonawca ma obowiązek wypełnienia Załączników do niniejszej Specyfikacji Warunków Przetargu i 
dołączenia ich do oferty bądź przygotować dokumenty w formie i treści zgodniej z Załącznikami. 

• Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku niniejszego 
postępowania ponosi Wykonawca. 

• Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego 
imieniu zobowiązań w wysokości odpowiadających cenie oferty. W przypadku, gdy do reprezentowania 
Wykonawcy upoważnionych jest więcej osób, dokumenty wchodzące w skład oferty powinna podpisać 
każda z nich. 

6.2. Forma oferty 

• Ofertę należy sporządzić w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z 
tłumaczeniem na język polski). 

• Ofertę należy przygotować w formacie nie większym niż A4 (Arkusze o formatach większych od A4 należy 
złożyć do formatu A4). 

• Ofertę należy złożyć w formie uniemożliwiającej przypadkowe zdekompletowanie oferty – ofertę należy 
zszyć, zbindować lub trwale połączyć inną techniką. 

• Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę(y) upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 

• Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany należy podpisać przez 
osobę(y) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

• Dokumenty wchodzące w skład oferty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii poświadczonych 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

6.2.1. Zawarto ść oferty 

Kompletna oferta musi zawierać: 
a)  Wypełniony, kompletny formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 

do niniejszej Specyfikacji Warunków Przetargu. 
b)  Pełnomocnictwo dot. każdej z upoważnionych osób do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku, gdy 

upoważnienie do podpisania umowy i innych dokumentów nie wynika bezpośrednio ze złożonego w 
ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

c)  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

d)  Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

e)  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

f)  Oświadczenia Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Przetargu. 
g)  Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć (prac projektowych i robót budowlanych) zgodnie z pkt. 2.2. 

„Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków”  
lit. d) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji Warunków Przetargu. 

i)  Referencje potwierdzające, że prace  budowlane wykazane w Załączniku nr 3  zostały wykonane z 
należytą starannością. 

j)  Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i sprzętu, jakimi dysponuje Wykonawca zgodnie 
Załącznikiem nr 10 do niniejszej Specyfikacji Warunków Przetargu. 

k)  Wykaz kadry technicznej, która będzie uczestniczyć w procesie realizacji Zamówienia wraz z informacjami 
na temat ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych oraz zakresu wykonywanych przez nich czynności 
zgodnie z pkt. 2.3. „Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu” lit. d), zgodnie z Załącznikiem nr 5 do 
niniejszej Specyfikacji Warunków Przetargu. 

l)  Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wykazanej kadry technicznej oraz, że przynależą do 
właściwej izby samorządu zawodowego. 
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m)  Wykaz prac, które Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamierzenia inwestycyjnego chce wykonać 
za pomocą Podwykonawców zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Specyfikacji Warunków Przetargu.  

n)  Informację o toczących się sporach sądowych i egzekucyjnych, w których Wykonawca jest pozwanym 
zgodnie z Załącznikiem nr 7. 

o)  Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej          
1 000 000,00 zł , ważną co najmniej dwa miesiące od otwarcia ofert. 

p)  Dokument potwierdzający możliwość dysponowania przez Wykonawcę środkami finansowymi na kwotę co 
najmniej 1 000 000,00 zł, służącymi realizacji Zamówienia (akceptowalną formę ww. dokumentu stanowi 
wyciąg bankowy lub bankowa promesa kredytowa) lub inny dokument potwierdzający możliwość 
dysponowania przez Wykonawcę środkami finansowymi na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł, na 
realizację Zamówienia, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

q)  Kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę. 
r)  Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji Inwestycji przedstawiający proces realizacji Zamówienia z 

rozbiciem na całościowe Etapy umożliwiające potwierdzenie ich wykonania i rozliczenie przy 
uwzględnieniu zasad określonych we wzorze Umowy. Natomiast Harmonogram rzeczowo – finansowy 
należy dostosować do ustaleń poczynionych podczas przeprowadzenia II etapu Postępowania 
Przetargowego – Negocjacje. 

s)  Potwierdzenie wniesienia opłaty za Specyfikację Warunków Przetargu. 
t)  Potwierdzenie wniesienia wadium. 
u)  Aktualne informacje o Przedsiębiorstwie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Specyfikacji Warunków 

Przetargu. 

7. Zmiany w tre ści Specyfikacji Warunków Przetargu 
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo w dowolnym terminie przed upływem terminu składania ofert do 
modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Przetargu. Zleceniodawca zobowiązuje się do udostępnienia 
modyfikacji na swojej stronie internetowej. 
 

Uwaga:  Wszystkie modyfikacje Specyfikacji Warunków Przetargu są wiążące dla Wykonawców. 
Uwaga:   Inwestor zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu 

niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji 
Warunków Przetargu. Inwestor zobowiązuje się do udostępnienia informacji o przedłużeniu terminu 
składania ofert na swojej stronie internetowej. 

Uwaga:  Inwestor zastrzega sobie prawo do zakończenia przetargu bez wyboru Wykonawcy oraz zaproszenia 
Wykonawcy celem negocjacji warunków oferty. 

8. Wyjaśnienie tre ści Specyfikacji Warunków Przetargu 
Wykonawca ma prawo zwrócić się pisemnie do Inwestora z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Warunków Przetargu do dnia 4.08.2017 roku. Jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień treści wpłynie po 
terminie tj. później niż 4.08.2017 roku Inwestor może pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Inwestor 
zamieści treść wyjaśnień wraz z treścią zapytania na swojej stronie internetowej. 

9. Miejsce, termin i sposób składania ofert 
Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Zarządu (w budynku administracyjnym nr 1 na 
pierwszym piętrze) Zmawiającego tj.: Fosfan S. A., ul. Nad Odrą 44, 71-820 Szczecin  w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.08.2017 roku do godziny 15.00. 

 
Uwaga:   Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystych kopertach lub paczkach zabezpieczonych przed otwarciem.  

 
Dodatkowo kopertę należy opisać wg poniższego wzoru: 

• W lewym górnym rogu umieścić adres i nazwę Wykonawcy 
• Na środku koperty umieścić nazwę: Oferta w postępowaniu przetargowym na wykonanie przedsięwzięcia 

inwestycyjnego pt.: Budowa  magazynu na materiały sypkie o pojemności 20 000 t, wraz z infrastrukturą 
załadunkowo rozładunkową i zagospodarowaniem terenu wokół magazynu na terenie Fosfan S. A. w 
Szczecinie. 

(Nie otwierać przed dniem 11.08.2017 roku godz.15.00 ) 

10. Termin wa żności oferty 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od dnia składania ofert, wskazanego 
powyżej w pkt. 9 niniejszej Specyfikacji Warunków Przetargu. 
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11. Miejsce i termin otwarcia ofert 
Otwarcie ofert będzie miało miejsce w siedzibie Spółki po dniu 11.08.2017 roku. W kolejnych dniach oferty 
zostaną sprawdzone pod względem kompletności i poprawności. Otwarcie ofert będzie niejawne. 
 

Uwaga:   Oferty złożone po terminie składania ofert określonym w pkt. 9 Miejsce, termin i sposób składania ofert, 
zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania. 

12. Wycofanie oferty lub dokonanie zmiany zło żonej oferty 
Zamawiający dopuszcza możliwość wycofania oferty lub dokonania zmian w złożonej ofercie wówczas, 
gdy ww. czynności są dokonywane przed upływem terminu składania ofert. 

12.1. Zmiana zło żonej oferty 

Modyfikacje, zmiany lub poprawki złożonej oferty należy dokonać wg zasad obowiązujących przy 
składaniu oferty. Ponadto koperty (paczki) należy opatrzyć dodatkowym dopiskiem „Zmiana oferty”. W 
przypadku dokonania kilku zmian oferty przez jednego Wykonawcę, kopertę (paczkę) należy opatrzyć 
dopiskiem „Zmiana nr ”. 

12.2. Wycofanie zło żonej oferty 

Wykonawcy przysługuje prawo wycofania oferty poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 
przez pełnomocnika (pełnomocników) umieszczonych na piśmie przedstawiciela Wykonawcy, złożonym w 
miejscu wyznaczonym do składania ofert. W czasie sprawdzania kompletności i poprawności ofert, pismo 
zostanie zweryfikowane z ofertą pod względem osób upoważnionych przez Wykonawcę. Oferty wycofane 
nie będą brały udziału w dalszym postępowaniu przetargowym i zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich 
otwierania. 

13. Cena 
• Cena podana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową za kompleksową realizację Zamierzenia 

Inwestycyjnego. 
• Wykonawca ma obowiązek podania ceny w złotych polskich (PLN). 
• W ofercie należy podać zarówno kwotę netto jak i kwotę brutto za kompleksową realizację Zamierzenia 

Inwestycyjnego oraz w rozbiciu na dwa etapy (projekt i realizacja). 
• Przez pojęcie ceny rozumie się cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 o cenach 

(Dz. U. nr 97, poz. 1050, z późn. zm.):  
 

„cena – warto ść wyra żoną w jednostkach pieni ężnych, któr ą kupuj ący jest obowi ązany zapłaci ć 
przedsi ębiorcy za towar lub usług ę; w cenie uwzgl ędnia si ę podatek od towarów i usług oraz 
podatek akcyzowy, je żeli na podstawie odr ębnych przepisów sprzeda ż towaru (usługi) podlega 
obci ążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem ak cyzowym” 
 

• Wykonawca ma obowiązek podania kompletnej i jednoznacznej ceny kompleksowej realizacji Zamierzenia 
Inwestycyjnego, w której uwzględniono wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Warunków Przetargu. 

• Zleceniodawca nie dopuszcza po zawarciu umowy ponownych negocjacji ceny za wykonanie Przedmiotu 
Zamówienia. 

14. Otwarcie i sprawdzenie ofert 

14.1. Sprawdzenie ofert pod k ątem prawidłowo ści i kompletno ści oraz ocena ofert 

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w siedzibie Spółki po dniu 11.08.2017 roku zgodnie z pkt. 11. Miejsce 
i termin otwarcia ofert.  Komisja Przetargowa sprawdzi oferty pod kątem poprawności, kompletności oferty 
oraz zgodności ze Specyfikacją Warunków Przetargu, w tym spełnienia warunków udziału w 
Postępowaniu Przetargowym. Następnie oferty zostaną poddane ocenie. 

14.1.1. Uzupełnienie oferty 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję Przetargową, że Wykonawca w swojej ofercie nie złożył 
wymaganych przez Inwestora oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw albo złożone przez 
Wykonawcę oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa zawierają błędy albo nie posiadają 
wymaganych podpisów, Komisja Przetargowa ma prawo wezwania Wykonawcy do złożenia albo 
uzupełnienia ww. dokumentów w wyznaczonym przez Komisję Przetargową terminie. W przypadku nie 
złożenia albo nie uzupełnienia ww. dokumentów w wyznaczonym przez Komisję Przetargową terminie, 
oferta zostanie wykluczona z dalszego Postępowania Przetargowego. 
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14.1.2. Wyłączenie oferty 

W przypadku złożenia oferty, której wartość w znacznym stopniu odbiega od pozostałych ofert, oraz która 
wzbudza wątpliwości możliwości finansowych wykonania zadania, Inwestor (Komisja Przetargowa) ma 
prawo uznać ww. ofertę za wyłączoną z Postępowania Przetargowego. 

14.1.3. Kryteria oceny oferty 

1.  Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana z ramienia Inwestora. Komisja Przetargowa dokona 
oceny ofert, które: 

• Nie zostaną wycofane przez Wykonawców z postępowania przetargowego. 
• Zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Inwestora z dalszego Postępowania 

Przetargowego. 
• Nie zostaną odrzucone przez Komisję Przetargową pod kątem prawidłowości, kompletności lub rażąco 

niskiej ceny. 
 
2.  Komisja Przetargowa dokona oceny ofert pod kątem poniższych kryteriów: 
 
a)  Cena – 80% wagi 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 80. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który 
przedstawi ofertę z najniższą ceną. Kolejnym Wykonawcom zostaną przyznane punkty wg poniższego 
wzoru: 

 

8,0100
__

__ ⋅⋅=
ofertybadanejCena

cenaoferowanaNajnizsza
PC  

 
Gdzie: 
PC  – Liczba punktów przyznanych danej ofercie ze względu na kryterium ceny 
 

b)  Doświadczenie – 10% wagi 
Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 10. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który 
udokumentuje w swojej ofercie największą ilość kompleksowej realizacji inwestycji o podobnym stopniu 
skomplikowania. Wszystkie wykazane realizacje należy potwierdzić stosownymi rekomendacjami. 
Kolejnym Wykonawcom zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru: 

 
 

1,0100
___

___ ⋅⋅=
realizacjiwykazanychiloscNajwieksza

ofertybadanejrealizacjiIlosc
PD  

 
Gdzie: 
PD – Liczba punktów przyznanych danej ofercie ze względu na kryterium doświadczenia 
 

c)  Okres gwarancji – 5% wagi 
Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 20. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najdłuższym 
okresie gwarancji (w miesiącach). Kolejnym Wykonawcom zostaną przyznane punkty wg poniższego 
wzoru: 

 

05,0100
____

_____ ⋅⋅=
miesiacachwgwarancjiokresNajdluzszy

miesiacachwofertybadanejgwarancjiOkres
PG  

 
Gdzie: 
PG – Liczba punktów przyznanych danej ofercie ze względu na kryterium gwarancji 

 
Uwaga:   Oferowany okres gwarancji nie może być krótszy od okresu 60 miesięcy od dnia zakończenia realizacji 

Inwestycji. 
 
d)  Termin realizacji Zamówienia – 5 % wagi 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 5. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najkrótszym 
okresie realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego (w miesiącach). Kolejnym Wykonawcom zostaną przyznane 
punkty wg poniższego wzoru: 
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05,0100
______

_____ ⋅⋅=
miesiacachwofertybadanejazamierzenirealizacjiOkres

miesiacachwazamierzenirealizacjiokresNajkrotszy
PT  

 
Gdzie: 
PT – Liczba punktów przyznanych danej ofercie ze względu na kryterium terminu realizacji 

 
Uwaga:   Oferowany okres realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego nie może być dłuższy niż termin realizacji 

Zamówienia określony w Specyfikacji Warunków Przetargu. 
 
3.  Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 100. Łączna liczba punktów zdobytych przez ofertę będzie 

liczona wg wzoru: 
 

TGDC PPPPP +++=  

 
Gdzie: 
P – Liczba punktów zdobyta w badanej ofercie. 

14.1.4. Analiza ofert i decyzja o podj ęciu negocjacji 

Po zakończeniu oceny ofert Inwestor dokona analizy ocenionych ofert. Po jej przeprowadzeniu Inwestor 
może podjąć decyzję o zatwierdzeniu najkorzystniejszej oferty i przejściu do Etapu III Postępowania 
Przetargowego „Wniesienie zabezpieczenia i podpisanie Umowy”, albo o przeprowadzeniu Etapu II 
Postępowania Przetargowego „Negocjacje i wybór oferty”. Do Etapu II Inwestor zaprosi Wykonawców, 
których oferty będą prawidłowe, kompletne oraz którzy zostaną zakwalifikowani przez Komisję 
Przetargową. Przewiduje się, że do negocjacji zostaną zaproszeni Wykonawcy z najwyżej ocenionymi 
ofertami. Wykonawcy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do II Etapu przetargu – „Negocjacje i 
wybór oferty” drogą mailową lub telefoniczną. 

15. Negocjacje i wybór oferty 

15.1. Negocjacje 

Etap II „Negocjacje” odbędzie się w wyznaczonym przez Inwestora terminie, do udziału w negocjacjach 
mają prawo przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani przez Komisję Przetargową do II Etapu Postępowania 
Przetargowego. 

Wykonawca zakwalifikowany do II etapu ma obowiązek stawienia się w uzgodnionym terminie w siedzibie 
Inwestora (Fosfan S. A. ul. Nad Odrą 44, 71-820 Szczecin). 
 
Uwaga:   Wykonawca, który nie stawi się na Negocjacje w uzgodnionym terminie zostaje uznany za 

odstępującego od dalszego postępowania przetargowego. 
 

Negocjacje będą dotyczyły sprecyzowania warunków realizacji przedmiotu Zamówienia w tym: ceny, 
terminu realizacji robót, okresu gwarancji, wypłaty należności, standardu realizacji robót oraz 
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Ofertę złożoną w postępowaniu przetargowym uznaje się za 
wyjściową, w trakcie negocjacji nie może dojść do ustalenia mniej korzystnych dla Inwestora warunków niż 
złożone w ofercie Wykonawcy. 

15.2. Wybór oferty 

Inwestor wybierze Wykonawcę na podstawie wynegocjowanych warunków Wykonania Zamierzenia 
Inwestycyjnego, które będą w opinii Inwestora najkorzystniejsze, przy czym warunki wykonania zadania 
uzyskane w toku negocjacji nie mogą być pogorszone względem oferowanych warunków wykonania 
Zamierzenia Inwestycyjnego w ocenionej ofercie.  
 
Inwestor bezzwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia o wyborze 
oferty uznanej za najkorzystniejszą w opinii Zmawiającego, podając nazwę firmy oraz adres siedziby 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

16. Wniesienie zabezpieczenia i zwarcie Umowy 
• Umowa w sprawie niniejszego Zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej (Wzór Umowy stanowi 

Załącznik nr 9) po zatwierdzeniu oferty przez Zarząd Inwestora oraz po zawiadomieniu o wyborze oferty 
przez Inwestora. 

• Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie wskazane odrębnym pismem miejsce i termin podpisania 
umowy. 
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• Przed zawarciem umowy Wykonawca, który został wybrany w Postępowaniu przetargowym, obowiązany 
jest do wniesienia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trybie i według zasad zapisanych w 
pkt. 4. niniejszej Specyfikacji Warunków Przetargu. 

• W przypadku nie zawarcia Umowy z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę 
uznaje się następną w kolejności w opinii Inwestora, spośród ofert, które brały udział w negocjacjach. 

• Inwestor zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub unieważnienia postępowania bez wybrania oferty i bez 
podania przyczyny (pkt.17 niniejszej Specyfikacji Warunków Przetargu). 

17. Uniewa żnienie lub zamkni ęcie post ępowania 
Inwestor zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub unieważniania Postępowania przetargowego bez 
wybrania oferty, w tym bez podania przyczyny, w szczególności gdy: 

a)  Wszystkie złożone oferty podlegają wykluczeniu z dalszego Postępowania Przetargowego. 
b)  Oferta, którą uznano za najkorzystniejszą przekracza cenę, jaką Inwestor zamierza przeznaczyć na 

realizację niniejszego Zamierzenia Inwestycyjnego. 
c)  Postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej 

unieważnieniu Umowy. 
d)  Wykonawca, którego ofertę wybrano za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy. 
e)  Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

Zamówienia, nie leży w interesie Inwestora, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 
 
Uwaga:   Inwestor zobowiązuje się do powiadomienia wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielanie 

Zamówienia o unieważnieniu / zamknięciu postępowania przetargowego. 
Uwaga:   Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia / zamknięcia postępowania 

przetargowego. 

18. Wykaz zał ączników 
Załącznik nr 1  Formularz Oferty 
Załącznik nr 2  Oświadczenie 
Załącznik nr 3  Doświadczenie 
Załącznik nr 4  Wykaz prac powierzonych do wykonania podwykonawcom 
Załącznik nr 5  Wykaz kadry technicznej, która będzie uczestniczyć w procesie realizacji Zamówienia 
Załącznik nr 6  Aktualne informacje o Przedsiębiorstwie 
Załącznik nr 7  Wykaz spraw sądowych i egzekucyjnych, w których Wykonawca jest pozwanym lub dłużnikiem 
Załącznik nr 8  Karta Gwarancyjna - Wzór 
Załącznik nr 9  Wzór Umowy 
Załącznik nr 10  Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i sprzętu jakimi dysponuje 

Wykonawca. 


